
Stanowisko Prezesów Zarządów ROD 
skierowane do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz 

podjęte na naradzie w dniu 6 listopada 2012 roku 
w sprawie stwierdzenia braku formalnego w zawiadomieniu o utworzeniu 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Całe środowisko działkowców po tegorocznym wyroku z 11 lipca Trybunału 
Konstytucyjnego RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 
roku pod kierownictwem Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pana 
Eugeniusza Kondrackiego, wspólnie ze specjalnie powołanym Zespołem Konsultacyjnym 
obejmującym prawników pracujących w jednostkach terenowych i pracowników Krajowej 
Rady Polskiego Związku Działkowców, po szerokiej konsultacji społecznej 
z użytkownikami działek, wypracowało projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Po dokładnym przeanalizowaniu całej procedury legislacyjnej powołano Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
i związkowy projekt ustawy o ROD, jako drugi po projekcie ustawy o ogrodach 
działkowych Solidarnej Polski, złożono do Wydziału Podawczego Sejmu RP. 

Największym zaskoczeniem był dla nas, Prezesów Zarządów rodzinnych ogrodów 
działkowych - uczestników dzisiejszej narady, fakt zupełnie innego sposobu potraktowania 
złożonego w dniu 23 sierpnia bieżącego roku poselskiego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych partii Solidarna Polska a złożonego w dniu 12 października bieżącego roku 
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Piech związkowego projektu 
ustawy o ROD. 

Trudno nam pogodzić się z uwagą Pani Marszałek dotyczącą niespełnienia wymogu 
zawartego w art. 118 ust. 3 ustawy zasadniczej, skoro podano, że "Niniejszy projekt nie 
spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych 
skutków finansowych ". 

Zarzutu niewywiązania się z wyżej przytoczonego artykułu Konstytucji RP nie 
postawiono wobec twórców ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski\ 

Dziwi nas konieczność złożenia przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o ROD dodatkowych wyjaśnień dotyczących skutków finansowych, jakie niosłoby 
za sobą wprowadzenie w życie niniejszej ustawy. 

Zarówno skutki finansowe dla Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 
zwolnienia podatkowe, wysokość dotacji udzielonych przez gminy jest niemożliwe wręcz 
do określenia i jakiegokolwiek oszacowania na dzień dzisiejszy, gdyż projekt ustawy daje 
dowolność w podejmowaniu wielu decyzji gminom i innym jednostkom samorządu 
terytorialnego i nie traktuje tego jako przymus. 

Tak więc, precyzyjne wskazanie skutków finansowych, jakie mogłoby wywołać 
wprowadzenie w życie niniejszej ustawy nie jest, z przyczyn czysto obiektywnych, 
możliwe. 



Szanowna Pani Marszałek! 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że na usunięcie braków formalnych 
w zawiadomieniu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu o ROD miał dwa tygodnie, 
a reakcja Polskiego Związku Działkowców była natychmiastowa. 

Już następnego dnia do Wydziału Podawczego Kancelarii Sejmu RP złożono pismo 
z koniecznymi wyjaśnieniami wobec zastrzeżeń Pani Marszałek oraz Informację 
w przedmiocie skutków finansowych wykonania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Powinna Pani Marszałek zadać sobie pytanie: dlaczego tak się stało? 
Taka postawa członków Polskiego Związku Działkowców dowodzi, jak bardzo wszystkim 
nam zależy na jak najszybszym wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych 
określających funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa działkowego. 

Związkowy projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest doskonale 
dopracowanym aktem prawnym uwzględniającym nabyte prawa i przywileje użytkowników 
działek. Reguluje funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce poprzez odpowiednie 
zapisy, wolne od rozwiązań zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny RP. 

Podstawową zasadą przyświecającą osobom, które bezpośrednio były zaangażowane 
w prace nad formułowaniem zapisów projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych była konstytucyjność, aby historia się nie powtórzyła (a ona przecież 
ma skłonność do powtórek, w myśl znanego powiedzenia, że: Historia lubi sie powtarzać). 

Zapewnienia poczynione przez nas, że wejście w życie niniejszej ustawy nie wywoła 
żadnych niepokojących skutków finansowych prosimy przyjąć za wystarczające 
i serdecznie prosimy o wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Brak takiej decyzji uniemożliwia nam podjęcie dalszych koniecznych 
działań związanych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą. 

Nie chcemy dopuszczać do naszej świadomości, że jest to kolejna przysłowiowa 
"kłoda rzucona pod nogi" wszystkim polskim działkowcom. 

Jesteśmy przekonani, że dobrze przemyślany i dokładnie opracowany złożony przez 
nas projekt ustawy o ROD spełnia oczekiwania całej społeczności użytkowników działek 
w Polsce i w tej wersji winien być uchwalony. 

Listy podpisów Prezesów Zarządów ROD 
- uczestników narady 
w dniu 6 listopada 2012 roku w załączeniu. 


